
 

 

Philips GoGear
Přenosný videopřehrávač 
s funkcí FullSound™

8 GB
1,8" barevný displej

SA3285
Užijte si na cestách svá videa

s technologií FullSound poskytující skvělou kvalitu zvuku
Dopřejte si nejlepší možnou kvalitu zvuku, kterou poskytuje digitální audio/video přehrávač Philips 
GoGear SA3285 s patentovanou technologií FullSound společnosti Philips. Vychutnejte si hudbu 
ve formátu MP3 nebo WMA a sledujte video na 1,8palcové barevné obrazovce, kamkoli půjdete.

Zážitek z hudby a videa – kdykoliv a kdekoliv
• Přehrávání formátů MP3 a WMA
• Nahrávání hlasu, chcete-li si dělat poznámky nebo cokoli a kdykoli nahrát
• VKV rádio s 20 předvolbami pro více hudebních možností
• Sledujte své oblíbené videoklipy na cestách*
• Funkce FullSound™ povyšující zážitek z poslechu MP3 na úroveň disků CD

Fotografie a video na dosah ruky
• 1,8palcový barevný displej pro snadnou navigaci a prohlížení fotografií
• Vychutnejte si video soubory v rozlišení 220x176 pixelů
• Philips Media Converter pro převody video souborů a fotografií

Vaše oblíbená zábava kdekoliv na cestách
• Přehrávání až 20 hodin hudby
• Rychlý přenos z počítače přes port USB 2.0*



 FullSound™
Inovativní technologie FullSound společnosti 
Philips věrně obnovuje zvukové detaily 
komprimované hudby ve formátu MP3 a 
výrazně ji obohacuje a vylepšuje, takže si 
vychutnáte hudební CD bez sebemenšího 

zkreslení. Protože je založena na algoritmu pro 
další zpracování audia, kombinuje technologie 
FullSound proslulou zkušenost společnosti 
Phillips v oblasti reprodukce hudby 
s výkonností procesoru pro digitální signální 
systém (DSP) nejnovější generace. Výsledkem 

jsou plnější basy s větší hloubkou a působivostí, 
zesílení hlasu a čistého zvuku nástrojů a bohaté 
detaily. Objevte znovu přirozený zvuk 
komprimované hudby ve formátu MP3, která 
se dotkne vaší duše a roztančí vaše nohy.
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Obraz/displej
• Podsvětlení: Ano
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 1,8 palec
• Řádky textu: 5
• Rozlišení: 176 x 220 pixelů
• Typ: LCD

Zvuk
• Vlastní nastavení ekvalizéru: Ano
• Nastavení ekvalizéru: FullSound, Funk, Hip Hop, 

Jazz, Rock, Techno, Klasika
• Kmitočtová charakteristika: 80 - 18 000 Hz
• Výstupní výkon: 2 x 3 mW
• Odstup signál/šum: >80 dB
• Separace kanálů: 35 dB
• Vylepšení zvuku: FullSound

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WMA
• Podpora tagů ID3: Název skladby, interpret, album
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní
• Přenosová rychlost formátu WMA: 5 – 320 kb/s
• Vzorkovací frekvence formátu WMA: 

8;11,025;16;22,050;32;44,1;48 kHz
• Vzorkovací frekvence formátu MP3: 16, 32, 44,1, 

48, 11,025, 22,050, 24, 8 kHz

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Prezentace: Ano

Úložná média
• Typ zabudované paměti: NAND Flash
• Kompat. s normou pro velk. paměť.zaříz.: Ano
• Kapacita zabudované paměti: 8 GB
• Kapacita paměti pro hudbu (MP3): Až 1800 

skladeb*

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Pohodlí
• Indikace nabíjení baterií: Na uživatelském rozhraní
• Indikace vybitých baterií: Ano
• Funkce: Zámek klávesnice
• Navigace Superscroll: Ano
• Ovládání hlasitosti: Ano
• Možnost aktualizace firmwaru: Ano

Příslušenství
• CD-ROM: Ano, s návodem k použití, Správcem 

zařízení, převodníkem médií
• Sluchátka: AY3816
• Kabel USB: AY3930
• Stručný návod k rychlému použití: Ano

Software
• Správce zařízení: pro obnovení a aktualizaci
• Média konvertor pro Philips: Převádí tyto formáty 

do přehrávače: AVI (formát Microsoft video1), 
MPEG-1,2,4, DVD (*.vob), MOV, WMV, RM aj. 
Vyžaduje instalaci Quicktime (pro MOV) a WMP10 
nebo novější (pro WMV).

Ekologické specifikace
• Produkt pájený bez olova: Ano

Systémové požadavky
• Mechanika CD-ROM: Ano
• Operační systém PC: Windows 2000 / XP / Vista
• Připojení k Internetu: Ano (pro přístup 

k aktualizovaným dokumentům podpory, 
manuálům, budoucím firmwarům a aktualizacím 
počítačového softwaru)

• USB: Volný port rozhraní USB

Spotřeba
• Typ baterie: Li-Pol
• Doba provozu na interní baterii: Až 20 hodin pro 

audio nebo 4 hodiny pro video
• Dobíjecí: Ano, přes rozhraní USB

Rozměry
• Rozměry plastového balení (ŠxHxV): 37,5 x 135 x 

213 mm
• Typ balení: Clamshell
• Hmotnost výrobku: 0,049 kg
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 80 x 10,4 x 45

Tuner/příjem/vysílání
• Předvolby stanic: 20
• Pásma tuneru: VKV

Přehrávání videa
• SMV: 850 kb/s, 220 x 176, 24 fps

Záznam zvuku
• Formát audiosouboru: WAV
• Zabudovaný mikrofon: Mono
• Nahrávání hlasu: ADPCM
•
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* 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.
* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude 

nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na 
používání a nastavení.

* Kapacita paměti vypočítaná pro 4minutové skladby a kódování 
formátu WMA rychlostí 64 kbps nebo formátu MP3 rychlostí 
128 kbps.

* Skutečná rychlost přenosu může být různá v závislosti na operačním 
systému a konfiguraci softwaru.

* Jsou k dispozici volitelné verze s rádiem nebo bez

http://www.philips.com

